Zápis z mimořádného jednání ZO

č. 1/2010

ze dne 28.01.2010
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Pozvánka
Na mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 28.1.2010,
v 19.00 hod. na obecním úřadě.

Program:
1.

Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky
3.

Směna pozemků p.č. 1820/20 a p.č. 749/2

4.

Diskuse

5.

Rekapitulace usnesení

6.

Závěr

Ve Vranovicích dne 20.1.2010

Ing. Jan Helikar
starosta obce
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1. Zahájení ( člen rady)
Schůzi zahájil a řídil místostarosta Ing. Jaroslav Pezlar. Přivítal přítomné, konstatoval, že schůze
byla svolána řádně a včas a je přítomno 10 členů. ZO je tedy usnášeníschopné. Dále přednesl
program dnešního jednání a navrhuje rozšíření bodu 3 z důvodu právní jistoty ke schválení návrh
smluv s paní Bendovou (rozenou Seidlovou). Podmínky prodeje a koupi (směny) pozemků již byly
v ZO schváleny. Vzhledem k tomu, že došlo k přečíslování parcel, tak předkládáme znovu ke
schválení. Program jednání byl jednohlasně přijat – 10 členů pro.

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky ( Ing. Hladík)
Návrhová komise: předseda: Drahomír Dofek
členové: Ing. Jiří Hladík, Dagmar Humpolíková
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Ověřovatelé:
Oldřich Vybíral, Ing. Drahomír Dráb
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Zapisovatelka:
Zuzana Škamradová

3. Směna pozemků p.č. 1820/20 a p.č. 749/2 (JUDr. Mach)
Záměr směnit uvedené pozemky byl řádně vyvěšen na úřední desce ve dnech 13.1.2010 –
18.1.2010. Jedná se o pozemky nad Dolinami.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Směnnou smlouvu mezi Obcí Vranovice a paní Jarmilou Havlasovou na směnu
pozemků p.č. 1820/20 o výměře 1200 m2 za pozemek p.č. 749/2 o výměře 1198 m2.
Z důvodu právní jistoty je předložen ke schválení návrh smluv s paní Bendovou (rozenou
Seitlovou). Podmínky prodeje a koupi (směny) pozemků již byly v ZO schváleny. Vzhledem k
tomu, že došlo k přečíslování parcel, tak předkládáme znovu ke schválení:
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje koupi pozemku p.č. č. 751 o výměře 2.550 m2 za cenu 1.200.000,-Kč od Jitky
Bendové.
ZO schvaluje prodej pozemků p.č. pozemek parc. č. 749/3 o výměře 791 m2, parc. č. 751 o
výměře 599 m2, za cenu 1.042.500,-Kč paní Jitce Bendové.
Diskuse:
Ing. Neveselý: zajímalo by mě jaký je finanční rozdíl prodeje těchto pozemků.
Starosta: budeme doplácet 157.500,- Kč
Místostarosta: dodal, že se jedná o pozemek za vinohrady, konkrétně o boční pozemek. I když to tak
dnes nevypadá, vše bude uvedeno do původního stavu a provoz bude stejný.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Záměr prodat pozemky byl řádně vyvěšen na úřední desce ve dnech 6.5. 2009 do 1.6. 2009.
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4. Diskuse
Ing. Neveselý: chci upozornit, že SK Vranovice zatím nedodali vyúčtování pro schválení dotace.
Místostarosta: a byli vyzváni?
Starosta: všem, komu byla dotace schválena, bylo zasláno oznámení s tím, že podmínkou je dodat
vyúčtování do 31. ledna 2010.
Místostarosta: pravděpodobně budou stížnosti občanů na ul. Nové na znečištěné ovzduší z komínu
rodinného domu. Osobně jsem navštívil rodinu Kadlecových, kdy jsem zjistil, že mají kotel ve
velmi špatném stavu. Paní Kadlecová se velmi omlouvá.
Dále bych chtěl dodat, že Obecní ples byl úspěšný, myslím, že spokojenost byla, ale mělo by se
něco dělat se židlemi a také s dámskými toaletami.
D. Humpolíková: pokud by to šlo nějak vyřešit, budu jenom ráda. Je pravda, že jedna z dámských
toalet nebyla v provozu.
Starosta: dodal, že další řádné zasedání zastupitelstva obce bude 25. února 2010.
Místostarosta: uzavřel diskusi

5. Rekapitulace usnesení
1 ZO schvaluje:
1.1 ZO schvaluje Směnnou smlouvu mezi Obcí Vranovice a paní Jarmilou Havlasovou na směnu
pozemků p.č. 1820/20 o výměře 1200 m2 za pozemek p.č. 749/2 o výměře 1198 m2.
1.2 ZO schvaluje koupi pozemku p.č. č. 751 o výměře 2.550 m2 za cenu 1.200.000,-Kč od Jitky
Bendové.
1.3 ZO schvaluje prodej pozemků p.č. pozemek parc. č. 749/3 o výměře 791 m2, parc. č. 751 o
výměře 599 m2, za cenu 1.042.500,-Kč paní Jitce Bendové.

6. Závěr
Místostarosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ZO. Všem popřál pěkný zbytek
večera.

Ověřovatelé:
______________________________
Oldřich Vybíral

_______________________________
Ing. Drahomír Dráb

______________________________
Ing. Jan Helikar
starosta

________________________________
Ing. Jaroslav Pezlar
místostarosta
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